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Az országos tanszerkiállitás után. 
C s.-S z e r e d a, szept. 10. 

Folyó hó 2-án zárták be ünnepélyesen 
a debreczeni országos iskolaszerkiállitást. 

Ezen ünnepélyes aktussal hazánk ne-
velés és oktatás ügyének egy nagy jelentő-
ségtl s eredményeiben messze kiható és igen 
fontos  eseménye nyert befejezést. 

A debreczeni országos tanszerkiállitás 
minden hibái és fogyatkozásai  mellett is 
(mert ilyenek is voltak különösen a rende-
zés körül) valóban impozáns és szerfelett  ta-
nulságos volt. A több mint 600 kiállító né-
hány ezer kiállított tárgygval bó' anyagot 
szolgáltatott a tanulmányozásra és elmélke-
désre. 

A kiállitás eredményei közül első sor-
ban konstatálnunk kell, hogy a hazai, de 
különösen a magyar tanszeripar az utolsó 
pár év alatt óriási haladást tett, az ilynemű 
készítmények csin, izlés, tartósság, kiállítás 
és részben az árak tekintetében is a külföldi 
hasonló készítményekkel kiállják a ver-
senyt s bizonyos tekintetekben, a mennyi-
ben hazai viszonyaink figyelembe  vételével 
készülnek, a külföldieket  tul is haladják. 

A Debreczenben látottakból itélve, ma 
már semmi sem áll útjában annak, hogy 
tanintézeteink az elemi iskoláktól kezdve 
egész fel  a középiskolákig tanszerekben való 
szükségleteiket magyar tanszerkcszitőktó'l, il-
letve magyar kiadóktól szerezzék be. 

Egyes iskolák kollektív kiállításából 
meggyőződhettünk arról is, hogy az ország 
különböző pontjain és különböző' irányban 
működő tanintézeteink közül feles  száminál 
vannak olyanok, melyek ugy a berendezés,! 
mint a követett tanmenet és elért eredmények 
tekintetében a nevelés és oktatás ujabb elvei-1 
nek megfelelő  színvonalra emelkedtek s a nyu-
goti müveit államok hason rangú tanintéze- j 
tei mellett méltán helyet foglalhatnak.  | 

A kiállításon igen nagy számmal vet-
tek részt a hazai köny kiadók az iskolai 
könyvek, szemléltető képűk, ifjúsági  iratok 
•s más kiadványok egész özönével és nem 
csak a budapesti, hanem a vidéki kiadók 
is. Az utóbbiak közöl különösen ki kell 
emelnem Stampfel  Károly pozsonyi kiadót, 
kinek szemléltető képei a liasonrangii mun-
kák között első helyet foglaltak  el. 

A hazai tanszerkészitők közül bámula-
tosan szép preparatuinokat állítottak ki dr. 
Len dl Adolf  Budapestről és I iosonov-
szki szintén onnan. Ezen készítmények szép-
ségük, mintaszerű kidolgozásuk és célszerű-
ségük mellett még azon előnynyel is birnak, 
hogy az állatokat biologiai viszonyaik között 
állítják a tanuló elé s igy a gyermek nem 
csak az állatot ismeri meg, hanem annak 
életviszonyairól is mindjárt tudomást szerez. 

Méltánylaiulók Kunszt Károly somorjai 
tanitó természetrajzi készítményei is, úgy-
szintén Theiuák temesvári tanár szakszerű 
ásványgyüjteménye. Szászvárosi Jenő buda-
pesti nevelőtanár szépen preparált, és minta-
szerűen jelzett növénygyűjteménye. Dicsé-
retre méltók az első magyar földrajzi  inté-
zet (ílölczel és Társa Budapesten) szép ki-
vitelű térképei, dr. Kiss Károly tanár és a 
m. kir. technológiai taunnihely természet-
és vegytani eszközei. 

A minden rendű és rangú iskolák az 
ország legtöbb megyéjéből szintén szép szám-
inál voltak bemutatva. Természetes, hogy 
ezek között első helyet, toglaltak el Debre-
czen város gazdagon felszerelt  és a tanügyi 
és egészségügyi követelményeknek megfelelő 
tanintézetei, melyek ugy a liu mint a leány-
nevelés terén az ország első rendű intézetei 
közé tartoznak. 

A kiállításon vármegyénk is képviselve 
volt, de közoktatási intézeteink számához 
képest roppant szegényesen, a mennyiben 
az egész Osikniegyéből csupán csak egy is-

kola, nevezetesen a gyergyószentmiklósi pol-
gári iskola cs T á s c h e k Gyula ditrói pol-
gári iskolai tanár állitottak ki, az előbbi 
rajzokat, Írásokat, a tanulók által készített 
térképeket, az utóbbi pedig egy általa irt 
tankönyvet és a távlati rajzoláshoz szüksé-
ges saját, találmányú állványt és mintákat. 

A katalógusban még fel  volt emlitve a 
gyergyóalfalvi  gazdasági irányú felső  népis-
kola és Józsa Sándor ditrói tanitó is, de 
ezek tárgyait a legszorgosabb kutatás daczára 
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sem lehetett megtalálni. 

liogy vármegyénk ilyen szegényesen 
volt képviselve, készséggel elismerem, liogy 
első sorban nekünk tanítóknak jegyzendő 
fel,  de bátor vagyok azt is kifejezni,  hogy 
a mulasztás részben a tanítóegyesületek és 
a tanügyi igazgatás számláját is terheli. 

Iliszen kiállítási anyagunk van bő mér-
w o 

tékben, iskoláinknak is legalább egy része 
áll olyan színvonalon, hogy a hasonrangu 
intézetek mellett mi is megállhatunk és pe-
dig lekinív" a mi elzárt helyzetünket, sok 
szemponté''I a siker reményével. 

Ismerjük be töredelmesen, hogy ugy 
1885-ben rendezett kiállításon 
jelenés minket tanítókat ter-

hel s legyünk rajta, hogy a történt mulasz-
tást a milleneumi kiállításon kipótoljuk. 

A tanítóegyesületeknek és tanítóknak ma-
guknak kell az ügyet felkarolnia  és előké-
szitnie, nem kell egyéb hozzá, mint egy kis 
szorgalom és egy kis jóakarat, mert arról 
előre is megvagyunk győződve, hogy az in-
téző körök ilyen irányú törekvéseinket me-
legen támogatni fogják. 

Föl teliát a munkára, még időnk van 
hozzá, s lut a vármegyei tanítóság megte-
szi kötelességét, akkor lehet remény reá, 
hogy midőn hazánk ezredéves fenállásának 
ünnepét üljük, Magyarország tanügyi abro-
szán Csikvármegye nem lesz sötét vonások-
kal befeketítve. 

ezen, mint az 
való meg nem 

A „CSIKI LAPOK" TARCZAJA. 
Hogy lettem én szerencsés ember ? 

Irta: Marton Dávid állami fogininúziuiui  tanár. 
(A székely tanuló-ifjiiság  figyelmébe  ajánlom i 

Én is hallottam igen gyakran szülőföldem 
erdejének a zúgását, mint az a jó székely pennás 
ember ott a főváros  nagy tömkelegében ; engem 
is felkeres,  bár útját állja a havasfejü  Ketyezát, 
itt, az Alföld  sik terén a Hargita szele, s elhoz 
egy-egy sóhajt ide a szép székely tőidről, a miben 
felismerem  a drága szülölöld rég nélkülözött kel-
lemes neszét. 

Es a sobajok, melyek a Hargita szelével ide-
ide tévednek, mint a virágmagvak, melyeket a vi-
harok — a legrégibb mivelöi a földnek  addig 
röpítenek, mig termékeny talajra találnak valahol 
— megállapodnak kebelemben, csirát hajtanak, 
gyökeret vernek, majd szép sugár fává  szökken-
nek, a mit nem lehet elrejteni többé, s a minek 
minden levélkéje azt susogja a fülembe  : eredj, nézd 
meg még egyszer az Olt mellékét, ki tudja látod-e 
még  valaha P! 

Vágy lesz az én szivemben azokból az apró 
sobajokból, örökös élő vágy, a melyet nem lehet 
elfojtani.  • 

Addig-addig nézem azt a szép plántát magam 
előtt, a mig kedvet nem kapok megsétálni maga-
mat abban a gyönyörű, szép tündérkertben, a me-
lyet Csikországnak neveznek. 

Isten veled kedves Allöld! mulasd magid 
délibáboddal. Isten veletek szép, gazdag, pompás 
városok, tényes uraságok és asszonyságok! én el-
hagylak titeket neháuy napra: elmegyek oda, a 
hol a forrásból  borvizet iszom, a hol bársony pam 
lag helyett a rengeteg [molival benőtt sziklára 
pihenni leheveredem, a hol meglátom még csillogni 
a pásztortüzet azon a helyen, a melyben gyermek-
koromban azt elhagytam. Többet érnek ezek ne-
kem a világ minden drágaságánál! 

— Aztán emlékezzék meg rólunk is a bo-
moródi borvizforrásnál  — mondá egy kedves szé-
kely asszony mielőtt elindultam ! 

Megfogadtam,  hogy megemlékezem és Ígére-
temet be is váltottam: az első pohár borvizet a 
lugosi gimnáziumi tanárnék négy székely asszonyá-
nak egészségére ürítvén ki. 

Aztán mentem, repültem haza felé,  hogy miut 
a küzdő Antens nj erőt szerezzek a további küz-
delemhez az édes szülőföld  kebelén, liogy élvezzem 
még egyszer ama szépségeket, a melyekkel a ter-
mészet oly gazdagon megajándékozta a székelyek 
lionát. 

Nincs annak párja a föld  kerekségén! Es én 
ha olt nem születtem volna: még akkor is azt 
mondanám, hogy odavaló vagyok! 

Azonban nem azért ragadtam én most tollat, 
hogy a mi földünkbájait  tárjam eléd kedves, székely 
tanulóifjúság.  Ismered te és szerencsés is vagy él-
vezni azokat. 

E helyett egy pompás gondolatot akarok a 
figyelmedbe  ajánlani, a mi nem éppen utolsó gondolat. 

Arról kivánok szólani, miképpen kell felhasz-
nálni a nyári szünidőt. 

És liogy ezt érthetővé tegyem, elmondok egy 
esetet az én tanulókori életemből. 

Ujabb időben sokat gondolkodtam a fölött, 
hogy minek köszönhetem én — a ki ugyszólva 
semmivel indultam neki az életnek — azt a szép, 
diszes állást, a melybe pályámon eljutottam ? 

Mert ha van valaki, a kinek élettörténete 
hasonlít a népmesék szerencsés hőseinek sorsához, 
kik elindulnak szolgálni szerencse-próbálni, mint 
szegény legények s egyszer csak arra ébrednek 
fel,  hogy jóllét, boldogság, dicsőség által vannak 
környezve: ugy az én életem szakasztott mása 
annak. 

Mikor gyermekkoromban a nyári éjszakákon 
a pásztortűz mellett heverésztem — mint a szü-
leim barmainak őrizője — élvezve a pásztor gyer-
mekek ajkairól folyó  gyönyörű népmeséket, vagy 
mikor szülővárosomból gyalog kimenegettem a 
somlyói iskolába: nem mertem volna arról ábrán-
dozni, hogy lesz még idő valaha, midőn nagy ura-
kat nevezhetek barátaimnak, nagyságos és méltó-
ságos urak keresnek meg, kik közül nem egy kérni 
jö hozzám, figyelmembe,  jóakaratomba ajánlván 
kedves magzatát. 

Egy szép nyári nap reggelén a második osz-
tály tantermében ültem vagy 50 tanulótársammal. 
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szorgalomból ezt a művészetet"), mely még a nük | nosa, mintán megmagyarázta hiveinek a próbának 
közt is ntat tört magának. Most már női gyors-1 jelentőségét, felhívta  a pályázókat, szíveskednének, 
irókör is létezik, sőt ujabb időben képesített gyors-
írás tanárnőink is vannak már. íme bizonyítéka 
annak, hogy a nők finom  ujjai nemcsak horgolásra 
és főzésre  alkalmasak. Megbecsülhetlen hasznát 
veszi a sztenografiának  a középiskolai tanuló, de 
különösen az egyetemi hallgató a tanár magyará-
zatának lejegyzésénél, valamint fogalmazványok  ós 
jegyzetek készítésénél; egyébiránt alig van élet-
pálya, melynél a gyorsírás sikerrel nem volna al-
kalmazható, azért a parlament falai  közül mái-
régen elszabadult az élet minden körébe. 

A Gabelsberger-Markovits rendszerű gyors-
írást hazánkbin az „Országos magyar gyorsíró 
egyesület" terjeszti, ebbeli törekvésében 27 vidéki 
gyorsírókor támogatja. Majdnem minden közép-
iskolában nyitnak tanfolyamokat,  ezekben évenként 
átlag 3000 tanuló sajátítja el Markovits sztenogra-
fiáját.  Van a központi egyesületnek egy szaklapja 
és egy szépirodalmi folyóirata,  azonkívül évenként 
több mü lát gyorsírászati mezben napvilágot. Las 
sanként egész külön irodalom keletkezik, e tekin-
tetben azonban még nem értük utói a külföldet, 
például Németországban még a klasszikusok müvei 
is megjelennek gyorsirászattal írva. Az egyesület 
minden évben két irásversenyt tart, hol az érdek-
lődő közönség személyes meggyőződést szerezhet 
az ifjn  nemzedék elöhaladásáról. A Stolze Feny-
vessy gyorsírók is alakítottak ujabban egy országos 
egyletet, tanfolyamokat  is nyitnak a középiskolák-
ban, de olyan szép eredményt még korántsem tud-
nak felmutatni,  mint a fentemiitett  rendszer. 

Még némely embernek a gyorsírásról alkotott 
ferde  nézetét akarom megczáfolni,  ezek többnyire 
a tárgy nem ismeréséből származnak. Igy sokan 
azt állítják, hogy a gyorsirt szöveg nehezen olvas-
ható. A közönséges írásban is némely embernek 
oly sajátságos kézvonásai vannak, hogy másnak 
nem kis megerőltetésébe kerül ezeknek kibetűzése. 
Igy vagyunk a gyorsírással is. Abban az esetben, 
ha valaki elhányja-veti írását, nagyon természetes, 
hogy nem kis dolog ezen hieroglifeknek  értelmét 
kihozni. Vannak olyanok is, kik azt hiszik, bogy 
a gyorsírás által a tanulónak közönséges irása 
romlik el. Ennek ép ellenkezőjét állítom; az által, 
hogy valaki a vékony vonásokat a vastagoktól 
megkülönböztetni és a betűk viszonylagos nagyságát 
feltüntetni  kénytelen — mint ez a gyorsírásban 
van — irása, nem hogy nem romlik, hanem ugy 
finomságban,  mint szépségben határozottan nyerui 
fog.  A gyorsirászat nehéz voltára vonatkozó állí-
tások már az előbbiekben lettek megczáfolva. 

A gyorsírás ma már meglehetős elterjedett-
ségnek örvend, csupán az a baj, hogy többféle 
rendszer van, a helyett, liogy miudnyájan egyforma 
eszközökkel törekednének a közös czél felé.  Hanem 
erősen hiszszük, hogy nemsokára eljön az idő, 
mikor a kevésbé helyes rendszerek követői fel-
hagynak meddő küzdelmükkel és az „egységes" 
magyar gyorsírás terjesztése által szegődnek a 
nemzeti kultura szolgálatába. 

Utópia az, hogy a gyorsírás valamikor ki-
szoríthatná a közönséges írást. Mint a gözmozdouy 
feltalálása  által nem lett felesleges  a szekér, vagy 
mjnt a távírda nem szorította ki a levélpostát, ngy 
nem fogja  soha sem, a gyorsírás a kurzív írást 
kiszorítani, hanem mind a kettő békésen fog  ezentúl 
is egymás mellett megférni. 

II  iesingcr Frigyes. 

L E V E L E Z É S . 
Gy.-A 1 f  al u, aug. 28. 

Csikmegyének gyergyói részében van egy, a 
többiekhez aránylag kis község. 

Jnlius hó 15-én reggel az a hir futott  végig 
e kicsiny községnek keskeny utczáin: „ma kántor-
próba lesz." De miféle  csodabogár lehet a „kán-
torpróba?" Erre a kérdésre senki határozott fe-
leletet adni nem tndott, mert 52 év óta egy kán-
tora volt a községnek s a lakosok a kántorvá'asz-
tással járó czeremoniákról semmit sem tudtak. 
Végre megérkezett a türelmetlenül várt időpont, a 
Uidőn a községnek érdemes polgárai megtudhat-
ták, rai a „kántorpróba." 

A községnek érdemekben megőszült plebá-

*) A magánhasználatra leginkább ajánlható Iióiiogh 
Jaaoi „A magyar gyorairús tankönyve" «simli miivé. Kapható 
» Benőni! Budapesten (Központi főtávirda). 

a feladandó  kérdésekre énekkel és orgonával fe-
lelni. A plébános megengedte a híveinek, hogy ök 
is adhatnak kérdéseket a pályázóknak és ezzel a 
joggal a polgárok hűségesen éltek is. 

Igen sok helyen nagy a panasz, hogy a ta-
nítóknak nincs a nép előtt kellő tekintélyük. Már 
pedig tndjnk, hogy a tanitó tekintély nélkül nem 
élhet meg. Ha a tanítót a felnőttek  nem tisztelik, 
akkor hogyan fog  ö tanítványai előtt magának 
tekintélyt szerezni és tartani? 

A felnőtteknél  a tanitó iránti tiszteletet hiába 
keressük mindaddig, a meddig megengedjük a köz-
ség laikus polgárainak azt, bogy ők a kán tor ta-
nítói állásra pályázó uraknak a kántorpróba al-
kalmával parancsoljanak a szentélyből a kórnsra. 

Julius 15-én a próba épen ngy tünt fel,  mint 
a mikor a korcsmán mulató polgárok parancsolják 
a czigányoknak, hogy húzza ezt, vagy amazt a 
népdalt. 

A mult században, midőn a néptanítók kva 
litikálatlan emberek voltak, midőn a községi ku-
pak-tanács a korcsmában fogadta  fel  a vándorle-
gényeket vagy kiszolgált katonákat tanitóknl, ak 
kor helyén való volt a próbaénekeltetés, de ma a 
19-ik század végén nagyon furcsa  dolog, bogy a 
kántortanitói állásra pályázó egyéneket egy laikus 
tömeg egzaminálja a templomban. 

Mire való a kántortanitói minősitvény ? Mire 
valók a szolgálati bizonyítványok, mikor ugy is a 
választópolgárok vizsgáztatják a kántortanító je-
lölteket? 

Megvizsgáztatták K . falván  is a kán-
tortanitói állásra pályázókat a választópolgárok és 
a kit ők a legkitűnőbbnek klasszifikáltak,  meg is 
választották kántortanítónak. Én pedig kívánom, 
hogy a k . falvi  kántortanító ur több tekin-
télylyel rendelkezhessék K falván,  mint a 
mennyit én jövendöltem. 

Horváth  ililmly, 
tanitó. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Mikó Árpád a gyergyószentmiklósi kerület 

országgyűlési képviselője — miut azt már régebben 
is jeleztük — Udvarhely vármegye főispánjává  ne-
veztetett ki. A hivatalos lap szept. 6-iki száma a 
következő legfelsőbb  kéziratot közli: 

Magyar belügyminiszterem előterjesztése 
folytán,  Mikó Á r p á d országgyűlési képvi-
selőt, Udvarhelyvármegye főispánjává  kinevezem. 

Kelt Ischlben, 18'J4. évi augusztus hó 14. 
FERENCZ JÓZSEF s. k. 

Hieruminy Károly s. k. 
Őszintén gratulálunk Mikó Árpád urnák fő-

ispánná történt kineveztetéséhez, mert hiszen e 
kinevezésben vármegyénk szülöttének elüli iladását 
látjuk s ugy most, mint mindenkor csak ölömmel 
láttuk a csiki székely születésű egyén előlépését s 
jövőben is az okoz nekünk tiszta és igaz örömet, 
ha székely véreink elöbaladását tapasztaljuk. — 
A kinevezés folytán  szükségessé váló uj válasz-
tásra vonatkozólag már is nagyban megiudultak 
a mozgalmak, mint azt t. olvasóink lapunk más 
helyén adott tudósításunkból olvashatják. 

— Eljegyzés. Ifj.  T r o h á n József  csik-
karczfalvi  jónevü kereskedő a napokban jegyezte 
el Dávid István földbirtokos  és városi tanácsos 
kedves leányát A n n a kisasszonyt. Boldogságot 
kivánnnk! 

— Tanév kezdete. A vármegye által fentar-
tott helybeli gazdasági irányú felső  népiskolában 
és polgári leányiskolában a beiratások a mult hét 
folyamán  megtörténtek s mindkét intézetben a ren-
des tauitás megkezdetett. — A helybeli elemi 
iskolában a beírások f.  bó 15-én és 16-án történ-
nek, a tanítás pedig 17 én veendi kezdetét. 

— „Csikmegyei Füzetek" czimü folyóiratból 
legközelebbről meg fog  jelenni a harmadik szám 
is. A folyóirat  kiadóhivatala felkéri  mindazokat, 
kik a vállalatra előfizetni  akarnak, hogy az elő-
fizetési  pénzeket minél előbb szíveskedjenek a 
kiadóhivatalhoz ( G y ö r g y j a k a b Már ton , Csik-
Szereda) beküldeni. 

— A rendőrség figyelmébe.  J. L. idevaló 
háztulajdonos pauaszt küldött szerkesztőségünkhöz, 
melyben elmondja, hogy a Vár-ntczában levő háza 
és a bozzá tartozó épületek körül vannak véve 
tűzveszélyes anyagokkal. Egyik oldalon nagy meny-

— Mária Gnnep. Folyó hó 9-én Mária neve-
napján Az évenként szokásos bucsu nagyszámú és 
előkelő közönséget gyűjtött egybe Csik Somlyóra, 
a szent Ferenczrendi szerzetesek szép, nagy tem-
plomába. A szent beszédet ez alkalommal K o z m a 
Döme a szerzet deési társházának jeles házfunöke 
mondta. A lelkes hangon tartott magyaros zamatn 
egyházi beszéd nagy hatást keltett. 

— Számadás és köszönet. A csikmegyei 
egyetemi hallgatók által az országos diák-szövet-
ség által létesített „Mensa Academica" javára 1894. 
szeptember 1-én rendezett „Egyetemi Estélyinek 
összes bevétele: 172 frt  50 kr és kiadása: 175 
frt  75 kr. — Az estély védnökei jegyüket meg-
váltották : Becze Antal 10 frton,  dr. Györffy 
Gyula? 15 frton,  Lázár Domokos 10 frton  és Mikó 
Bálint 15 frton.  Felülfizettek:  Bartha Ignácz 5 
frt,  Steinberger Mór és Nagy Sándor 2 frt  50 — 
2 frt  50 krt, dr. Szabó Mihály (Kolozsvárról) és 
Zakariás Mauó 2 -2 frtot,  Kovács Lajos, Hodor 
András, Molnár Ákos, Potoczky József,  Haydn J . 
Hugó 1 — 1 frtot.,  Gál Tamás, N. N., Bándi Vazul 
és Nagy Imre 50—50 krt, összesen 21 frtot;  ma-
rad tehát tiszta jövedelem : a felülfizetések  összege 
21 frt,  melyet a Budapesten már fennálló  Mensa 
Academica alapja javára mai napon elküldettünk. 
Fogadják az estély védnökei és a nemesszivü fe-
lülfizetök  ez uton is a rendező-bizottság nevében 
bálás köszönetünket. Csik-Szereda, 1894. szept. 
3-án. Wellmau Samu b. elnök. Kedves Józsaf  b. 
titkár. Becze Imre h. pénztáros. 

— Tűzoltó-egylet alakulás. Örömmel közöljük 
azt a bírt, liogy Gyergyó-Szentmiklóson a tűzoltó-
egylet újból és az állandóság szándékával megala-
kult f.  hó <J-én. (Ideje volna Csik-Szeredában is 
ezt lenni. Szedő) Fö\ aranc.snokul dr. Tiltscher 
Ede ügyvéd, alparancsnokul pedig Hozó Pál tanitó 
választattak meg; kikben az egylet kitartó és 
képzett vezHi'ik'l nyert. A községi képviselőtestü-
let pedig elegedő számú és czélszerü szivattyúk, 
továbbá a kellő felszerelés  érdekében megtette a 
szükséges lépéseket. Ezen intézkedések bizonyára 
nagy megnyugtatására szolgálnak a község lako-
sainak, kiket a gyakori gyújtogatások még most 
is rettegésben tartanak. 

— Fényképészeti műterem. A d 1 e r Alfréd 
brassói jónevü fényképész  műtermét e hét elején 
itt városunkban (Vár-utcza, Gáspár András há-
zában) megnyitotta. Adler fényképész  szép kivitelű, 
ízléses müveiről ngy városunk, mint a közel vidék 
közönsége előtt ismeretes, mindazon által felhívjuk 
olvasóink figyelmét  nevezettnek lapunk hátoldalán 
közételt hirdetményére. 

— Nvüvános számadás és köszönetnyilvánítás. 
A gyergyószentmiklósi ifjmág  által folyó  hó 20-án 
Sz\ István napján rendezett tánczmulatsá? bevé-
tele volt: jegyekből 5(i frt  40 kr, 37 ifjúsági  tag-
tól 37 frt,  feliilluetésekbul  10 frt  30 kr. összesen 
103 frt  70 kr, kiadás volt 44 frt  18 kr, maradt 
tiszta jövedelem 59 frt  52 kr. Felülfizettek  : Da-
may István (Kolozsvár) 1 frt  40 kr, D. Welten-
stein Noé 1 frt  (Alfalu),  Nagy Endre, Hirsckfeld 
N. (Kolozsvár), Merza Vilmos, ifj.  Giacorouzzi János 
80—80 kr, Bjgdán István 50 kr, Puskás Jenő 
(Alfalu),  ö/.v. Vákár Istvánné, Csiky Tivador, 
Boltresz Frir.zi, Lengyel János, Csiky Dénes, 
Giacomuzzi B iptist, Zecses János 40— 40 kr, Erá-
nosz Bogdán, Lukácsfy  Zakariás, ifj.  Drotos Já-
nos 20 -20 kr. Fogadják mindnyájan hálás köszö-
netünket. Gyergyó Szentiniklóson, 1894. augusztus 
26-án. Az ifjúság  nevében: dr. Dobribán Antal, 
elnök. Kritsa Konrád, titkár. 

— A marosvásárhelyi kereskedelmi és ipar-
kamarának az 1893-ik évi közgazdasági viszonyai-
ról szóló jelenlése, mely 18 ívnyi testes kötetben 
most jelent meg, behatóan foglalkozik  a kerületét 
képező székely vármegyék kereskedelmi, ipari és 
forgalmi  kérdéseivel. A jelentés általános része 
minden oldalról megvilágitja az állami, nemzeti és 
közgazdasági szempontból egy aránt kiváló fon-
tosságú s z é k e l y k é r d é s t s mig egy felöl  a 
romániai kivándorlás csökkenését konstatáija, más-
felől  örvendetes tény gyanánt emeli ki, hogy az 
utóbbi években országszerte észlelhető közgazda-
sági lendület a Székelyföldön  is kedvező jelensé-
gekben nyilvánul. A jelentés — rámutatva a szé-
kely vármegyék közgazdasági elmaradottságára s 
a kisipari termelési ágaknak még mindig állandóan 
súlyos helyzetére — konstatálja a különböző irá-
nyokban észlelhető fejlődést  s felsorolja  a kereske-
delemügyi miniszter és általában az állam részéről a 
székelység érdekében tett rendkívüli intézkedéseket. 
A jelentés különös része kimerítő ismertetését közli 
a Székelyföld  közgazdasági viszonyainak mindig 
összehasonlítva az 1893-ik évi állapotot az előző 
évek adataival, a melyek a székely közgazdasági nyiségü gyalu forgács  van felhalmozva,  a más ol 

dalon pedig szintén gyúlékony szalmarakások. E kérdésekkel foglalkozók  számára gazdag anyagul 
rendellenes állapotra felhívjak  a rendőrség figyelmét,  szolgálhatnak, 
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Gyakorlott könyvvezető, 
ki egyszersmind magyar, német levelező s 
pénzintézeti ügyekben is jártas, szerény fel-
tételek mellett hasonló minőségben állást 
változtatni óhajt. Jelenleg egy fűrész-telepen 
van alkalmazásban. Czim a kiadóhivatalban. 

8 - 8 

*) E rovit alatt megjelentekért semmi felelőwégel 
MM villái * Szerk. 

Sz. 5765—1894. 
ai. 
Pályázati hirdetmény. 

A csíkszeredai szolgabiróság mellé rend-
szeresített másodimoki állás lemondás kö-
vetkeztében megüresedvén, ezen állásra, mely-
lyel évi 400 frt  rendes fizetés,  100 frt  lak-
bér és 104 frt  pótjavadalmazás van össze-
kötve, ezennel pályázatot hirdetek s felhí-
vom mindazokat, kik ezt elnyerni óhajtják, 
hogy sajátkezüleg irt és szabályszerűen fel-
szerelt pályázati kérésüket hozzám folyó 
évi szeptember lió 30-ig nyújtsák be. 

Csik-Szereda, 1894. augusztus 31-én. 
Becze Antal, 

2-3 alispán. 

Van szerencsém a nagyérdemű érdekelt 
közönségnek szives figyelmét  felhívni,  mi-
szerint a vasúti szállításoknál már a meg-
rendelés alkalmával czimemre küldetni 
kérem, mivel ilyenformán  az áru gyorsan 
eszközölhető. Továbbá vasúti fekbér  és posta-
dijaktól megkímélve lennének. Fuvarosaim 
minden nap innét be Csik-Szeredába és 
vissza közlekednek, ligy, hogy ha feladások 
is lennének, azoktól czimemre küldve, leg-
pontosabban elintézem. 

Utánvételes áruknál kéretik az összeg 
beküldése előlegesen. 

Székéiy-Udvarhely, szept. hó. 
Tisztelettel : 

Szám 2112—1894. 
tlkkvi. 

.árverési lr-detményi kivonat. 
A gyergyószentmiklósi kir. járásbíróság, mint 

telekkönyvi hatóság, közhírré teszi, hogy id. Mélik 
István végrehajtatónak Pláton Tódor a Péter fia 
végrehajtást szenvedő elleni 156 frt  25 kr töke-
követelés és járulékai iránti végrehajtási ügyében 
a csíkszeredai kir. törvényszék (a gyergyószent-
miklósi kir. járásbíróság) területén lévő a Gyergyó-
Ditró község határán fekvő  a gyergyó-ditrói 201)3. 
sz. tjkvben 9. rsz. 21352/]. hrsz. ingatlanra 446 
<H, a ditrói 2805. sz. tjkvben 1. rsz. 214G4. hrsz. 
a. felvett  ingatlanra 51 frtban  ezennel megállapí-
tott kikiáltási árban az árverést elrendelte és hogy 
a fennebb  megjelölt ingatlanok az 1894. évi 
sieptember hó 20-ik napján délutáni 2 órakor 
Gyergyó-Ditró község hivatalos házánál megtar-
tandó nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási 
áron alól is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat-
lanok becsárának 10°/0-át vagy készpénzben, vagy az 
1881. LX. t.-cz. 42. §-ában jelzett árfolyammal 
számított és az 1881. évi november hó l-én 3333. 
szám alatt kelt igazságügyminiszteri rendelet 8. 
§-ában kijelölt óvadékképes értékpapírban a ki-
küldött kezéhez letenni, avagy az 1881. LX. t.-cz. 
170. §-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál 
előleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű el-
ismervényt átszolgáltatni. 

Kelt Gyergyó-Szentmiklóson, lö94. évi május 
hó 25-ik napján. 

A kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. 
F á t U V e n c z e l , 

kir. aljliirú. 

Pályázat. 
A csikdánfalvi  iskolaszék a képviselő-

testülettel egyetértőleg, egy harmadik tanítói, 
illetve nőtanitói állás szervezését határozatilag 
kimondván s e határozat a tanhatóság által 
is jóváhagyatván : a nevezett tanítónői állo-
másra pályázat hirdettetik. Ezen állás járan-
dóságai: 1. Készpénzben 300 o. é. frt  a 
község pénztárából havi előleges részletekben. 
2. Hat öl lágy tűzifa.  3. Lakás, mely áll 
egyelőre egy szoba, egy konyhából, mellette 
4. egy kis veteményes kert. 

Kötelessége leend : az iskolaszék által 
kijelölendő leány tanköteleseket az előirt tan-
tárgyakból a népoktatási törvény követel-
ményei szerint tanitani s a női kézi mun-
kákban is oktatni. Véglegesítés egy sikeres 
próba év után történik. 

Pályázati határidő Í8í)4. szeptember 
26-a, mely időn belől a kellően felszerelt 
pályázatok rlattirt iskolaszéki elnökhöz be-
nyújtandók. 

Csik-Karczfalván,  1894. szeptember 4. 
Rancz János, 

plch&nos, iskolaszéki elnök. 1 2 

10 drb egész jókarba levő 
" b o r o s i h - o r c L ó 

500—600 literes GÁL JÓZSEFNÉL 
kapható. 

3-3 Gál János . 

Csik-Szereda város és vidéke nagyér-
demű közönségének szives tudomására ho-
zom, hogy 

Fényképészeti Műtermemet 
Vár-utczában, G á s p á r András házában 
megnyitottam s mától fogva  a nappali órák 
bármelyikében a t. közönség rendelkezésére 
állok. 

Minden szakmámba vágó munkát a leg-
rövidebb idő alatt Ízléses és a mai kor kí-
vánalmainak megfelelő  kiállításban és alakban 
a lehető legolcsóbb árakon készítek. 

Elmosodott fényképek  lemásolását is el-
vállalom. 

Magamat a közönség szives pártfogá-
sába ajánlva, maradok 

kiváló tisztelettel: 
Adler Alfréd, 

fényképész. 

Tökéletes fertőtlenítés  ? 
jesen szagtalan! 

tínmüködö tözegszóró closettek. 
Belföldi  és külföldi  szabadal-
mak! Szobai árnyókszékek 
mindenféle  tetszetős alak-

zések, kórházak, lakta-
nyák, iskolák, ipar-

Tel-

Fertőtle-
nítő és BBag-

, a? 
ban. Arnyókszókberende-/ 

vállalatok, szál- / .Oy J & / . , .... ... _ ' j-V7 / talanito tozeg-
£ § 0 ^ * / p ° r ! Tőzegalom! 

<Z? Kü lön l eges ség : 
/ J ? / emberi és városi hulladékok 

s&fó  / ipari- és gazdasági értékesítése. 
•K )̂ .í-y Várostisztitási és elfavarozási  vil-

A . / lalatok szervezése. 
I Q ^ ^ ' ai|triK)-«y,ir[k Kí.xlfic  lírvukkel, kültslgvc-
Ij / ti'á.'kkfl  rr'-il-'li l.izoii) itvúnyokkal szívesen 

Az országos közegészségügyi tanács által 
tattsziröson ajánlva. 3 -

lodák stl>. ré-
szére. Mindennemű tö-

zeggyártmány nagy 
raktára. 

Ital § 

OOOOOOOOOOOIOOIOOOOOOOOOOOOO 

8 A Brassói Portland-Czement Gyár Q 
§ B r a s s ó (Erdély) ajánlja legkitűnőbb O 
U " 
O 
o 
o 
o 

Z F o x t l a n - d . -

C z e x ^ L e n ^ L t j é t 
Öfelelősség  mellett folyton  egyenlő és 
§ teljesen megbízható minőségben bár-
Omely vasúti állomáshoz szállítva, a 

legolcsóbb árban. 
g Csik-Szeredában kapható: 
O 4 L B L R T B A L Á Z S u r i i A I . 
O 

. 2'J - 30 

OOGOIOOOOOO 

- 4 S - t S L 3 ^ L é T 7 " -

Államérvényes bizonyítvány. 
NaSChitZ f " l G  8 leány-, tan- cs nevelő-intézet, Andrássy-ut 

Az egész háromemeletes éi)iilet az iskola és nevelőintézet ezéljaímik vau átalakítva. 
Ali : 4 osztályú minta elemiből, 1 osztályú kereskedelmi tanfolyamból,  (i osztályú 
felsőbb  iskolából, l osztályú kézimunka tanfolyamból,  1 oszt. ismétlő tanfolyamból. 

A jövő tanévben, az igazgatóság által tett hosszabb külföldi  tanulmány-
utakon szerzett tapasztalatok alapján, czélszerii újításokat eszközöltet. 

Az elemi iskolában a tanitás reggel 9 órakor kezdődik. 
A beiratások augusztus hó 20-án kezdődnek. 

Bennlakók csak korlátolt számban vétetnek lel. 
Értesítést bérmentve küld 

4—6 a z i g a z g a l Ó M á K . 

F ő r a k t á r : Budapest, 1894. augusztus l-töl saját házban VI., Váczi-körút 

KÜHNE 
gazdasági gépgyár Mosonban, (a!akult iSoö-ban) 

ajánlja általánosan kedvelt, egyszerűségében felülmurhatlan  s lüi>l> mini 14.003 p'M I;;11\ i>.-:• t. Iici-jodt 

M i R U L DRILL ÉS JUBILEU! iísíE jrB 
sorvi'iiigi-peit leszállított árakon. 

Hegyes, hullámos területre „MOSONI DRILL" legújabb, lcQegys^ 
Sack-fele  ekek. kit és többvasú ekék. LaacVe-fele  szántöfoWiboronák  12-fe 

Laacke-féle  kedvelt réllnronák, Rostál'. Kcnkolyozák. Kitűnő szelelő ir.a&tiKosta 
munkaképesság. 

V E N T Z K V-fóle 
FÜLLESZTÖK. 

Szecska-és répavágók 
stb. 

Árjegyzékek bérmentve. 
Főrak tá r : 

BUDAPEST, 1894. 
augusztus l-töl 

saját ház 
VI., Váczi-körút 57' 

L-rí-fcb  s 
e nagys. 
(33 írl), 

' r-vetőt. 
. ;ban. 

ncglepő 

Nyomatott Csik-Szeredában 194. a laptulajdonos és kiadó Györgyjakab Márton könyvnyomdájában. 




